
 

SOPU – Sujuvat omat polut 

 

Valmentamo - Mitä? Kenelle? Millä tavoin? 

 
Mitä? 

• Ohjausta opintojen alkuvaiheeseen; perehdytys, orientaatio 
• Ohjausta yksilölliseen koulutukseen tutustumiseen  
• Tukea ja ohjausta eri opiskeluvaiheissa: opintojen eteneminen, läsnäolon parantaminen, 

työpaikalla järjestettävään koulutukseen lähteminen; keskeyttämisuhkatilanteet; 
siirtymävaiheet; keskeytykseltä palaavat  

• Tsemppausta, kannustusta, kohtaamista, kuuntelemista  
• Yksilöllistä tukea ja ohjausta opintoihin ja opiskeluvalmiuksiin 
• Ohjausta verkko-opinnoissa, avoimissa ammatillisissa opinnoissa 
• Vertaistukea samassa opiskelutilanteessa oleville 
• Toimintakyvyn, opiskelukuntoisuuden pohtimista 
• Tehostettua tukea työllistymiseen ja kesätyön hakemiseen  
• Verkostotyötä 
• Elämänhallinnan tukea 
• Ammatinvalinnan tukea ja ohjausta 

 
 
Kenelle? 

• Jatkuvan haun kautta tulleet opiskelijat, orientaatio-opintoja tarvitsevat (HOKS), 
perehdytys 

• Koulutukseen hakeutuvat, koulutukseen tutustujat 
• Opiskelijat, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta opintoihin ja opiskeluvalmiuksiin, 

-taitoihin 
• Väärän alan valinneet, keskeyttämisuhan alla olevat 
• Arkitaidoissa tukea tarvitsevat 
• Ohjattuja itsenäisiä opintoja tekevälle  
• Opintojaan nopeuttavat (esim. verkko-opinnot; avoimet ammatilliset opinnot) 
• Kuntoutukseen odottavat, keskeytykseltä palaavat, työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

keskeyttävät tai työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen lähtevät ja siihen tukea tarvitsevat 
• Valmaan odottavat; koulutusta/alaa vaihtavat 
• ”Hengailijat”, poissaolijat, pudokkaat 
• Vertaistukea tarvitsevat 
• Opiskelijat, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea kesätyön ja työllistymiseen hakemiseen 

 
 
Millä tavalla? 

• Avoinna sovitusti klo 8.00-17.00 välillä.  
• Ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta.  
• Asiakkaaksi hakeutuminen esim. opinto-ohjaajan kautta. 
• Pääsääntöisesti avoinna päivittäin.  
• Pääsääntöisesti opiskelijakäynnit useamman kerran viikossa, päivittäin.   
• Sääntö: Ilmoitettava poissaolosta.  



 

SOPU – Sujuvat omat polut 

 
• Paikka: luokkatilat; neuvottelutilat 
• Kokonaistilanteen kartoitusta, selvittelyä, tavoitteista sopimista 
• Opintojen suunnittelua ja niiden jatkuvaa seurantaa 
• Tehtävien tekemisessä ohjaamista 
• Sovitusti uusille opintojaksoille ilmoittautuminen, niissä ohjaaminen 
• Kotitehtävistä sopiminen (ohjattu itsenäinen opiskelu) 
• Kesätyönhakeminen, taloudellisen tilanteen selvittäminen (CV, yhteydenotot) 
• Opiskeluvalmiuksia tukeviin -opintoihin ohjaaminen 
• Sovitusti Erityisen tuen -prosessissa mukana olo (tuen suunnittelu, päätösesitys, palaverit) 
• Ammatinvalinnan tuki ja ohjaus, koulutukseen tutustumisten sopiminen  
• Henkilökohtaiset keskustelut elämäntilanteeseen yms. liittyen 
• Opiskelijahuollon palveluihin sekä kuntoutuksen palveluihin ohjaaminen/selvittelyt 
• Kannustusta, vahvuuksien rakentamista unohtamatta realistisuutta 
• Ryhmätyötaitojen harjoittelu, arjen taitojen tukeminen 
• Yhteis-/verkostotyötä/palavereja/tiedottamista (opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, 

opettajat, johto, muiden yksiköiden henkilökunta)  
• Palautteenottoa suullisesti ja kirjallisesti sekä ohjattavilta että yhteistyötahoilta 
• Päättöpalaverit esim. opinto-ohjaajan kanssa, jatkosuunnitelmien tekeminen  

 
 

 


